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เลขที่
ส ำรวจ
1/57 นางวรรณินี สินธวานนท์ 30.00
2/57 นางนงนุช สมบูรณ์ 80.00
3/57 นางศศิธร วรีะไวทยะ 42.00 ช าระแล้ว
4/57 นางบุญเล่ียม ทองลาว ที่อยูอ่าศัย
5/57 นางสมานศรี วชัระสีมานันท์ 19.00
6/57 นายอมรภัทร ชมรัตน์ 16.00
7/57 นางสุดใจ ภูศรี 15.00
8/57 นางพีระพรรณ คุ้นวงศ์ 360.00 ช าระแล้ว
9/57 1,260.00 ช าระแล้ว
10/57 บริษัท โอเชียนลิสซ่ิง  จ ากัด 7,811.00 ช าระแล้ว
11/57 นายชิดชัย วงษ์สุวรรณคูหา 49.00 ช าระแล้ว
12/57 นายเทอดศักด์ิ เกียรติสุขเกษม 5.00 ช าระแล้ว
13/57 นางจรรยส์มร วธันเวคิน 12.00 ช าระแล้ว
14/57 นายชาญณรงค์ นัยวนิิจ 8.00 ช าระแล้ว
15/57 นายเรวตั อุตตโมทย์ 55.00 ช าระแล้ว
16/57 นายกฤษฎา อุตตโมทย์ 31.00 ช าระแล้ว
17/57 นางสาวตวงรัตน์ อุตตะโมท 31.00 ช าระแล้ว
18/57 นางอิสรา เจษฎานิกร 80.00 ช าระแล้ว
19/57 นายสมเกียรติ กุลยดุลย์ 85.00 ช าระแล้ว
20/57 นางสาวศรีสุดา วณิชเสถียร กับพวก 11.00 ช าระแล้ว

2559 2560

บริษัท อโศกอินเตอร์เนชั่นแนล เทรดด้ิง จ ากัด

หมู่ที่  13  บำ้นทุ่งมะเมำ่

2557 2558 หมำยเหตุชือ่-สกุล เงนิภำษี ปีละ

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘  ขอประกาศ
ใหเ้จา้ของที่ดินทราบว่า      บดันี้ได้ค านวณเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ที่ดินในหมู่ที.่...13........ต าบลอา่วนอ้ย   อ าเภอเมอืงฯ 

จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์       ประจ าป ี พ.ศ. ๒๕๕7  ถงึป ี พ.ศ. ๒๕๖0 เสร็จแล้ว
ฉะนั้น  ใหเ้จา้ของที่ดินน าเงินภาษบี ารุงทอ้งที่ตามจ านวนทา้ยประกาศนี้  ไปช าระเปน็รายป ี ณ ที่ท าการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลอา่วนอ้ย   ภายในเดือนมกราคม - เมษายน  ของทกุป ี   

ถา้ไมช่ าระภายในก าหนดต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละสองต่อเดือน    ของจ านวนเงินที่ต้องเสียภาษบี ารุงทอ้งที่
ตามมาตรา ๔๕  (๔)  แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่  พ.ศ.  ๒๕๐๘

(ลงชื่อ).....................................................................................
      (นายธนะกจิ    แทนคุณ)

      เจา้พนกังานประเมนิ

ประกาศองค์การบริหารสว่นต าบลอ่าวน้อย
เรื่อง  แจง้การประเมนิเพ่ือเสยีภาษีบ ารุงทอ้งที่
ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๕7  ถึงป ี พ.ศ. ๒๕๖0

อนึ่ง   เจา้ของที่ดินผู้ใดได้รับแจง้การประเมนิภาษบี ารุงทอ้งที่แล้ว       เหน็ว่าการประเมนินั้นไมถ่กูต้อง  
มสิีทธิอทุธรณ์ต่อผู้ว่าราชการจงัหวัดได้       โดยยื่นอทุธรณ์แกเ่จา้พนกังานประเมนิตามแบบ    ภ .บ.ท.  ๑๒   ภายใน
สามสิบวัน  นบัแต่วันได้รับแจง้การประเมนิตามนยัมาตรา  ๔๙    แหง่พระราชบญัญติัภาษบี ารุงทอ้งที่ พ.ศ. ๒๕๐๘

ประกาศ  ณ  วันที่   30   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕7



เลขที่
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21/57 พ.ต.อ.สมพร อยูศ่รี 9.00 ช าระแล้ว
22/57 นางสุกัญญา จ านิพัฒน์ 8.00 ช าระแล้ว
23/57 นางสาวไจริมา นวมารค 12.00 ช าระแล้ว
24/57 นางสุรภิน ธนะโสภณ 17.00 ช าระแล้ว
25/57 นางสาวกอแก้ว กปิลกาญจน์ 2.00 ช าระแล้ว
26/57 นายยงยทุธ กปิลกาญจน์ 9.00 ช าระแล้ว
27/57 นางสาววนิดา กปิลกาญจน์ 2.00 ช าระแล้ว
28/57 นางพรรณี เจษฎาพันธ์ 4.00 ช าระแล้ว
29/57 นางอรวรรณ เจษฎาพันธ์ 2.00 ช าระแล้ว
30/57 นายเสรี คูหาทอง ที่อยูอ่าศัย
31/57 นางจติลาวลัย์ เกิดแก้ว 37.00 ช าระแล้ว
32/57 นายเชฏฐรัชต์ คูหาทอง ที่อยูอ่าศัย
33/57 นายนิคม เพ็งบุญมา 8.00 ช าระแล้ว
34/57 นายสุชิน แจม่สุริยา 1.00 ช าระแล้ว
35/57 นางเกศินี จปิิภพ 5.00 ช าระแล้ว
36/57 นายไพรัช ปิน่ถาวร 5.00 ช าระแล้ว
37/57 นายทวปี ภูมิดิษฐ์ 8.00 ช าระแล้ว
38/57 นายเกริกพงษ์ ใจใหญ่ 18.00 ช าระแล้ว
39/57 นายพลวฒิุ หาญสงคราม 40.00 ช าระแล้ว
40/57 นายสมาน หาญสงคราม 18.00 ช าระแล้ว
41/57 นายแก้วขวญั วชัโรทัย 70.00 ช าระแล้ว
42/57 นางสาวอุษา แต่งอ่อน 84.00 ช าระแล้ว
43/57 นางระววีรรณ นิ่มสอาด 54.00 ช าระแล้ว
44/57 นายวรากร ต้ังวฑูิรธรรม 16.00 ช าระแล้ว
45/57 นางสุชาดา ประเสริฐ 10.00 ช าระแล้ว

10,439.00
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20,878.00


